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SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO EM DETRIMENTO DO PRIVADO: 

DEMOCRACIA OU AUTORITARISMO? 

 

 

1. RESUMO 

 

Constitucionalmente a administração pública como manifestação de poder estatal, 

também deve se submeter ao império da lei, assim como todo indivíduo em nossa 

sociedade. No entanto, o Estado tende a alicerçar sua conduta no princípio da 

supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. Neste cenário 

jurídico social, fez surgir o questionamento de que seria esse um princípio 

caracterizado por ser democrático ou como sendo uma autorização legal para o 

autoritarismo dos administradores públicos? O trabalho objetivou o estudo deste 

questionamento e tem sua essência na análise da conjuntura jurídica da correlação 

de prevalência do interesse do Estado e do indivíduo. Metodologicamente o trabalho 

consta de uma pesquisa bibliográfica concentrada, sendo desenvolvido numa 

perspectiva histórica e atual, com o enfoque de caráter geral, prestando também a 

suscitar novas pesquisas atinentes ao tema. A conclusão do trabalho consubstancia 

as regras constitucionais, que visa restringir os poderes dos administradores, o que 

consequentemente contribui para a solidificação de um Estado de Direito, pois a 

garantia da atuação da administração pública dentro dos limites legais tende a 

afirmar a própria existência do Estado de Direito e a igualdade entre os cidadãos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A organização estatal no decorrer de sua evolução histórica passou por 

diversas transformações no caminhar para o Estado Democrático de Direito. Assim, 

houve o período em que fora instituído o Estado Liberal, o qual se caracterizou pela 

não intervenção estatal e pela ideia de igualdade formal. Posteriormente, com a 

efetivação dos direitos sociais, surge o Estado Social, resultante da busca ao 

atendimento ao um novo cenário de necessidades, que se estendiam as postulações 

anteriores que visavam tão só e simplesmente as necessidades individuais. 
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Neste cenário evolutivo social jurídico o Direito Constitucional além de 

organizar o Estado, passa a se dedica a proteção do indivíduo, sempre em 

observância da dignidade da pessoa humana, e em meio ao surgimento do 

constitucionalismo moderno e do Estado de Direito, e da consequente superação da 

estrutura absolutista, emerge em paralelo, a noção de Direito Administrativo, como 

regime jurídico que passar a regular a atividade administrativa do Poder Público. 

Desta forma, a Administração Pública tornou-se adstrita ao cumprimento de 

determinadas finalidades em benefício do interesse público, as quais deverão ser 

realizadas para que não ocorra omissão em seu exercício, já que a sua omissão 

caracterizaria prejuízo aos interesses públicos. Assim, afiançado pelo princípio da 

legalidade e do regime jurídico-administrativo tem-se, nesta configuração o 

sobressalto do princípio da supremacia do interesse público frente aos interesses 

individuais, que mantém verticalizada a relação entre Administração e indivíduo. 

O termo “interesse público” passou a servir de fundamento jurídico autorizador 

da instituição de benefícios e prerrogativas ao Estado, que é privilegiado por conta 

da sua operacionalização e a consecução dos interesses da coletividade, ou seja, só 

há supremacia do interesse coletivo sobre o particular por este visar o bem comum. 

O princípio da supremacia do interesse público garante à Administração 

Pública posição privilegiada nas relações travadas com os particulares. É o referido 

princípio que serve para fundamentar os privilégios e prerrogativas materiais e 

processuais assegurados à Administração Pública. 

Entretanto, pela consequente interpretação e aplicação errônea de sua 

intenção jurídico-social e tendo em vista sua vasta aplicabilidade nas ações estatais, 

surgiu crítica a sua incidência nas relações jurídico-administrativas, reputando-a 

como atentatória aos ditames do Estado Democrático de Direito e à proteção dos 

direitos fundamentais do cidadão. 

Os questionamentos instaurados em crítica ao princípio em referência 

acabaram por relacioná-lo ao um condão de autoritarismo em contrário a uma 

concepção que se desejava na sua origem, que era o de pretensão democrática. 

Portanto, considerando o contexto atual da prestação estatal no âmbito do 

Direito Administrativo e do Direito Constitucional, vislumbra-se a necessidade de se 

refletir sobre o seu respectivo reflexo no meio social. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa foi o de analisar a relação entre o indivíduo e o 

Estado na ótica teórica da aplicabilidade do princípio da supremacia do interesse 

público em desfavor do interesse particular. 

Nos seus objetivos específicos a pesquisa analisou a configuração do Estado na 

sua contextualização histórica, nas suas finalidades e funções e no seu regime jurídico. 

Assim como foi realizado um panorama das Interfaces constitucionais de organização, 

atuação e proteção na relação entre Estado, sociedade e individuo, sendo por fim 

traçado um paralelo entre os interesses dicotômicos do público e privado. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada consistiu numa aprofundada pesquisa bibliográfica, 

empregando como técnica um dos conjuntos de processos de que a ciência se vale 

para obtenção de seus propósitos, o qual abrange a leitura, a análise e a interpretação 

de livros, textos legais e documentos que tratam do assunto da pesquisa, os quais 

foram submetidos a uma triagem e comparação, sendo possível estabelecer um plano 

de leitura atenta e sistemática acompanhado de anotações, redações e resumos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Por intermédio da revisão bibliográfica foi possível levantar e analisar fatos, 

informações e reflexões que perfilaram os objetivos da pesquisa. 

 

5.1 Configuração Do Estado 

Desde o estado natural o homem sempre teve a dificuldade de satisfazer todas 

as suas necessidades sozinho, motivo pelo qual passou a ser associar a fim de 

facilitar a sua sobrevivência, surgindo assim, tempos depois, a figura do Estado, 

ente responsável por prover, em nome de todos os indivíduos, a execução de 

serviços e atividades que atendam as demandas coletivas sociais. 

O Estado não nasceu com sua atual configuração, este evoluiu 

simultaneamente durante toda cronologia da historia do homem, e prolongado foi o 

caminho percorrido pela humanidade na busca de um Estado que cumprisse 

fielmente, com seu regime jurídico, as suas finalidades e funções inerentes. 
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5.1.1 Finalidade e Funções 

No desenvolvimento de sua finalidade e funções o Estado passou a conviver 

com a dicotomia autoridade/liberdade manifestada na relação público/privado. Nesta 

identificação o professor Celso Antônio nos ensina que a “função pública, no Estado 

Democrático de Direito, é a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar 

o interesse público, mediante o uso dos poderes instrumentalmente necessários 

conferidos pela ordem jurídica.”1 

Sabe-se que a administração pública, no sentido operacional, é o instrumento 

através do qual o Estado cumpre a sua missão constitucional, que é a persecução 

do interesse geral. “Numa visão global, a Administração é, pois, todo o 

aparelhamento do Estado preordenado à realização de serviços, visando à 

satisfação das necessidades coletivas.”2 

 

5.1.2 Regime Jurídico 

A subordinação do Estado às normas jurídicas transmudou vertiginosamente a 

relação Estado/indivíduo, uma vez que este último deixa de ser considerado um súdito 

do poder soberano e passa a ser visto como cidadão, detentor de direitos, sendo essa 

a principal razão que fez germinar o ramo jurídico do Direito Administrativo. 

Sobre o tema, nos ensina Celso Antônio Bandeira de MELLO que o Direito 

Administrativo, oriundo do Estado de Direito, busca regular as atividades do Estado 

de acordo com as previsões legais objetivando proteger os cidadãos em face dos 

descometimentos praticados pelos possuidores do poder conferido ao Estado.3 

Da mesma, Hely Lopes Meirelles nos oferece o seguinte conceito: 

O Conceito de Direito Administrativo Brasileiro, para nós, sintetiza-se no 
conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes 
e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e 

imediatamente os fins desejados pelo Estado.4 
 

Por essa razão o Estado visa realizar a atividade pública com o intuito de satisfazer 

os interesses públicos, baseando-se nos valores de liberdade e da igualdade de todos os 

homens5, valores que encontram-se de maneira explicita e implícita na Constituição. 

 

                                                           
1
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 29. 

2
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.  26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 59. 

3
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 40-41. 

4
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 40. 

5
 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit. p. 29. 
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5.2 Interfaces Constitucionais 

Em nossa contemporaneidade, tempo de vigência do Estado Constitucional, há 

a consagração das mais variadas concepções do que seja o bem comum, objeto 

maior constitucional, divergência essa derivada do pluralismo político, cultural, 

econômico e social em que se inserem as sociedades, tornando-se cada vez mais 

inviável a eleição de um único interesse público a ser perseguido pelo Estado. 

Nestas interfaces pretende-se que os ideais de justiça não sejam esquecidos a 

fim de deturpar o que se espera de bem comum. 

 

5.2.1 Dignidade da Pessoa Humana 

A restrição de direitos fundamentais tem possibilitado a emergência de uma 

política autoritária de realização constitucional, onde os direitos, liberdades e 

garantias fundamentais devem sempre ceder aos reclames do Estado que, 

transforma em interesse público tudo aquilo que é tocado. 

Portanto, não se pode esquecer e afirmar que a dignidade da pessoa humana, 

como princípio fundamental, é um valor que foi edificado ao longo da evolução histórica 

da humanidade. A essa espécie de juízo opõem-se concepções jusnaturalistas, que 

entendem dignidade como um valor superior, fundado em um modelo abstrato ou ideal, 

e que possui validade independentemente de considerações espaciais ou temporais.6 

 

5.2.2 Positivismo Jurídico 

O positivismo jurídico criou raízes profundas, e para muitos a lei escrita é tida 

como inatingível e sagrada, mesmo que revestida de possível injustiça. Assim, além 

do acolhimento da soberania popular e da separação de poderes como pressuposto 

do sistema político próprio do Estado de Direito, outra característica que avultou na 

configuração do constitucionalismo moderno foi à supremacia da lei. 

A herança desta característica estrutura o principio da legalidade, que “significa que 

o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 

da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar[...]”, 7 uma 

vez que qualquer desvio implicaria em discordância com o regime jurídico administrativo. 

 

                                                           
6
 Cf. SALDANHA. Nelson. Direitos humanos: considerações históricas – críticas. In: Arquivos de 

Direitos Humanos. Celso D. Albuquerque Mello e Ricardo Lobo Torres diretores. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999. 

7
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 89. 



6 

 

5.2.3 Supremacia do Interesse Público 

Por se tratar de um princípio implícito na ordem constitucional brasileira, e por 

carecer de maior aprofundamento teórico no campo doutrinário, o mandamento da 

supremacia do interesse público reclama especial atenção, principalmente pela 

relevância normativa que costumeiramente lhe é outorgada, como “pedra angular” 

do conjunto de princípios e regras que presidem o Direito Administrativo.8 

Para Carvalho Filho, o fim da atividade estatal é o interesse público, sendo que 

seu destinatário é a coletividade e não o indivíduo particular, pois este é visto como 

integrante da sociedade e, dessa forma, seus direitos não poderiam ser equiparados 

aos direitos sociais.9 

Por outro lado, registra-se que não se está a negar a importância jurídica dos 

interesses individuais, pois mesmo nos casos em que o referido principio legitima 

uma atuação estatal restritiva no caso concreto, deve existir uma ponderação que 

justifique a medida destas restrições de interesses privados. 

Contudo, Humberto Ávila, reconhece que há severa tendência para o 

entendimento da forma presumida da supremacia do princípio do interesse público 

sobre o particular de forma abstrata em nosso ordenamento jurídico.10 

Gustavo Binenbojm também adota a mesma linha de pensamento e passa a 

indaga sobre qual seria a justa medida da prevalência de um interesse público sem 

que haja a remoção total do interesse privado e afirma que: 

[...] o referido princípio, porquanto determine a preferência absoluta ao 

interesse público diante de um caso de colisão com qualquer que seja o 

interesse privado, independentemente das variações presentes no caso 

concreto, termina por suprir os espaços para ponderações.11 

Consoante lição de Bandeira de Mello, que na busca da conceituação jurídica 

do interesse público, traz o questionamento se haveria interesse público que seja 

discordante do interesse de cada um dos membros da sociedade?. O próprio autor 

assevera que não, uma vez que seria inconcebível o interesse de todos que 

                                                           
8
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo do regime jurídico-administrativo e seu valor 

metodológico. Revista de Direito Público, nº 2, São Paulo: RT, p. 44-61, out./dez. 1967. p. 46. 

9
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23. ed. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2010. p. 35. 

10
 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. 

In: SARMENTO, Daniel. (org.) Interesses públicos ‘versus’ interesses privados: desconstruindo o princípio da 
supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 171-216. 

11
 BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: 

um novo paradigma para o direito administrativo. In: SARMENTO, Daniel (org). Interesses 
públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público. 
Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 143. 
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confrontasse com o interesse de cada parte que o compõem.12 E posteriormente ao 

analisar um conjunto de variáveis e traçar considerações didáticas, devendo o 

interesse público ser conceituado “[...] como o interesse resultante do conjunto dos 

interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua 

qualidade de membro da Sociedade e pelo simples fato de o serem.”13 

Neste entendimento, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

[...] em primeiro lugar, não se pode dizer que o interesse público seja 

sempre aquele próprio da Administração Pública; embora o vocábulo 

“público” seja equívoco. Por isso, pode-se dizer que, quando utilizado na 

expressão interesse público, ele se refere aos beneficiários da atividade 

administrativa e não aos entes que a exercem. A Administração Pública não 

é a titular do interesse público, mas apenas a sua guardiã; ela tem que zelar 

pela sua proteção. 14 

Deste modo, compartilha Humberto Ávila que sob iguais condições ou no caso 

de dúvida, deve ser dada prioridade aos interesses privados, tendo em vista o 

caráter fundamental que eles assumem no Direito Constitucional, criando um ônus 

de argumentação em favor dos interesses privados e em prejuízo dos bens 

coletivos, 15 e registra: “Uma norma de preferência só pode ser uma norma individual 

e concreta, algo bem diverso de uma tendência abstrata. Trata-se, em verdade, de 

um dogma sem qualquer referibilidade à Constituição vigente.” 16 

 

5.2.4 Autoritarismo Legitimado 

A administração pública tem erigido o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o particular a uma espécie de cláusula geral de restrição, muitas vezes 

de direitos fundamentais, possibilitando o surgimento de uma política autoritária na 

qual os direitos e garantias individuais devem sempre ceder aos interesses estatais. 

Sustentam, alguns autores, que “a cosmovisão subjacente ao princípio em 

debate apresenta indisfarçáveis traços autoritários”17 e que a “supremacia do 

                                                           
12

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. p. 59. 

13
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p. 61. 

14
 DI PIETRO, Maria Sílvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 

São Paulo. Atlas: 2001. p. 161. 
15

 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular”. In: SARMENTO, Daniel. (org.) Interesses públicos ‘versus’ interesses privados: 
desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 187. 

16
 ÁVILA, Humberto. Op. cit. p. 202. 

17
 SARMENTO, Daniel. Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o 

princípio de supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 27. 
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interesse público somente é consagrada em Estados totalitários, que eliminam do 

ser humano a condição de sujeito de direitos” 18 

Um dos alerta é dado por Daniel Sarmento, segundo o qual a indeterminação 

semântica do conceito de interesse público “pode permitir às autoridades públicas 

que o manuseiam as mais perigosas malversações”, fato que ocasiona o risco de o 

conceito “tornar-se o novo figurino para a ressurreição das “razões do Estado‟, 

postas como obstáculo intransponível para o exercício de direitos fundamentais” 19 

Nesta conjectura são delicadas as variáveis que circunda este principio, pois 

seu emprego pode apresentar um fundamento jurídico para a prática de 

arbitrariedades estatais, transformando e legitimando um possível autoritarismo. 

 

6. RESULTADOS 

 

A administração pública tem o compromisso de exteriorizar a vontade do 

Estado por intermédio de seus agentes, vontade essa de perseguição do bem 

comum, entretanto, em virtude do conteúdo variado do conceito de interesse público 

e em decorrência de alguns desvios históricos no emprego da sua supremacia por 

determinados governos, ganhou força uma visão crítica acerca do tema. 

O que ocorre, em verdade, é a utilização do princípio da supremacia do 

interesse público como uma razão que independe de construção argumentativa e 

que, isoladamente, constitui uma justificativa para se defender que um interesse, dito 

“público” sempre sobrepujará o “privado”. 

Essa pré-compreensão que muitos têm do interesse público e da supremacia do 

interesse público sobre o particular é de algo que visa a beneficiar o maior número de 

pessoas possível, algo com sentido democrático e, portanto, desejável. Ocorre que 

exatamente por transmitir essa pré-compreensão, a prática demonstra que a invocação 

de ambos se dá de forma oportunista. Realmente, valendo-se da rápida velocidade com 

que os discursos são travados atualmente e da carga democrática que referidas 

expressões transmitem em um primeiro momento, o interesse público e a supremacia 

do interesse público sobre o particular são invocados para, com comodidade, atribuir-se 

ares de legitimidade aos mais variados atos praticados pelo Estado. 

                                                           
18

 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito administrativo de espetáculo. In: Alexandre Santos de 
Aragão; Floriano de Azevedo Marques Neto (Coords.). Direito Administrativo e seus novos 
paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 79. 

19
 SARMENTO, Daniel. Op. cit. p. 27. 
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Tendo em vista a análise dos conflitos entre interesses públicos e entre esses e 

os interesses privados busca-se, através de uma perspectiva comparada, reformular 

o princípio base do Direito Administrativo Brasileiro, propondo-lhe uma nova 

dimensão, com vista à constante evolução do Estado. 

Na esfera da conjugação do poder-dever do Estado, intencionou-se o 

desenvolvimento da pesquisa para o oferecimento de contribuições em prol da 

contextualização da aplicação do princípio da supremacia do interesse público em 

detrimento ao privado e sua aplicação social, verificando a relação entre poder 

versus autoritarismo e dever versus democracia, aspirando assim uma solidificação 

de sua relevância na imposição de limites a atuação da administração pública, 

configurando a relação autoritária do Estado em papel garantidor da satisfação dos 

direitos do cidadão, consagrando desta maneira os direitos fundamentais presentes 

no âmago da Constituição, o que fortifica o se tem comumente argumentado de que 

o Direito Administrativo é objeto de uma branda, mas contínua transição do 

autoritarismo para a democracia. 

Portanto, deve o Estado nortear suas ações e funções na harmonia da 

hermenêutica constitucional de valorização do indivíduo, com o objetivo de  

assegurar uma ordem social justa e estável, para isso deve-se valer do princípio da 

proporcionalidade que resulta da equação entre os interesses públicos e privados. 

Já o indivíduo deve compreender que se por um lado a sujeição dos direitos 

individuais aos interesses coletivos pode caracterizar um sentimento de totalitarismo 

estatal, por outro lado o menosprezar dos interesses coletivos em favor do particular, 

pode gerar um descompasso da vida em sociedade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Caminha-se hoje na jornada do conhecimento em que localiza-se a fase de 

questionamento dos paradigmas tradicionais da ciência, onde nada é absoluto, 

sendo tudo relativo. Por este entendimento, uma regra absoluta não pode mais 

sobreviver na ciência pós-moderna. 

No estudo do Estado Social de Direito, o princípio da legalidade se apresenta 

para firmar-se como verdadeiro fundamento da ação administrativa, ou seja, o 

princípio da legalidade deixa de ser apenas um delimitador da ação administrativa e 

passa a compor obrigatoriamente a própria ação de administrativa. 
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Contudo, não obstante a existência do principio da legalidade e dos demais 

que regem a administração pública, sobressai de forma esplendorosa e calcificante 

o princípio da supremacia do interesse público. 

Lembremo-nos da mutação provocada pelo Estado Constitucional no que 

concerne ao interesse público, o qual diz respeito ao seu próprio conteúdo mínimo. 

À época do Estado de Direito, era comum a menção ao interesse público como 

aquele que se identificava tão só com o interesse do Estado, ou como o interesse da 

maioria da população. Concepções dessa ordem, todavia, não podem mais ser 

aceitas na atualidade constitucional. 

Derradeiramente ressalta-se que não se pode ignorar que o interesse particular 

em sentido amplo é o próprio interesse público, deste modo, resta para a 

administração pública e para a sociedade a missão de equilibrar seus interesses na 

balança da justiça em prol de uma harmonização democrática de direitos. 
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